
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ
2020 р. сесія 7 скликання

Про передачу майна, що знаходиться в оперативному управлінні 
Іванівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

Калинівського району Вінницької обласної Ради

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4,5 статті 60, абзацу
2 пункту 10 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення 20 сесії обласної Ради
3 скликання від 27 березня 2001 року № 360 “Про нову редакцію рішення 
5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 року “Про об'єкти 
комунальної власності” , рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 
18 грудня 2012 року № 432 “Про затвердження Положень щодо окремих 
питань комунальної власності”, рішення 8 сесії Іванівської сільської ради 7 
скликання від 18 квітня 2018 року №114 “Про надання згоди на прийняття в 
комунальну власність Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади 
частини будівлі навчального корпусу №2 та котельні Іванівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату Калинівського району Вінницької 
обласної Ради”, враховуючи клопотання Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, управління спільної комунальної власності 
територіальних громад області і висновки постійних комісій обласної Ради з 
питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та 
історичної спадщини і з питань регулювання комунальної власності та 
приватизації, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Передати безоплатно приміщення, що знаходяться в оперативному 
управлінні Іванівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Калинівського району Вінницької обласної Ради та розташовані за адресою: 
вул.Соборна, 6.1, с.Іванів, Калинівський район, Вінницька область, і є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області, а саме:
- частину навчального корпусу №2 -  літ. “Б” (пам’ятка архітектури місцевого 

значення, «Монастир бернардинів. Костел діви Марії 1780 року», охоронний 
№82/1), площею 286,00 кв.м., первісною вартістю 106008,00 грн. - Релігійній 
Організації «Курія Кам’янець-Подільської Дієцезії Римсько-Католицької 
Церкви в Україні»;
- частина навчального корпусу № 2 літ. “Б” (пам’ятка архітектури місцевого 
значення, «Монастир бернардинів. Келії 1780 року», охоронний №82/2), 
площею 482,42 кв.м., первісною вартістю 178814,00 грн. - у комунальну 
власність Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади;



- будівлю котельні №1 -  літ “Д”, 1982 року побудови, первісною вартістю 
63701,00 грн., залишковою вартістю 11113,36 грн., у комунальну власність : 
Іванівської сільської об’єднаної територіальної громади.

2. Вінницькій обласній Раді (Олійник А.Д.), Іванівській сільській 
об’єднаній територіальній громаді (Кулик М.Л.), Релігійній Організації «Курія : • 
Кам’янець-Подільської Дієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні»

_к_ (Дубравський M.JI.) здійснити передачу-приймання майна, зазначеного в 
пункті 1 цього рішення, відповідно до чинного законодавства України, зЩ | 
оформленням необхідних документів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, , 
духовності та історичної спадщини (Станіславенко JI.A.), з питань 
регулювання комунальної власності та приватизації (Масленніков О.Г.).
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